
 

Коротка інструкція з інсталяції прошивки 

Модель: РВ 903 

 

УВАГА! Оновлення прошивки – це відповідальна 
операція, під час якої змінюється програма управління 
електронної книги. У разі неправильного проведення цієї 
процедури програма управління може бути пошкоджена, 

що призведе до втрати працездатності пристрою та 
необхідності звернутися до сервісного центру. Тому 
намагайтеся виконувати процедуру оновлення 
прошивки, суворо дотримуючись цієї інструкції. 

 

Для оновлення програмного забезпечення пристрою можна 
завантажити нову версію прошивки з нашого веб-сайту за адресою: 
www.pocketbook-int.com. 

Оберіть Ваше місцеперебування, модель пристрою в розділі 
«Продукти»; натисніть справа на посилання «Програмне 
забезпечення та документація», щоб перейти в розділ «Оновлення 
програмного забезпечення». 

Завантажте на ПК найновішу версію прошивки з розділу 
«Прошивки». 

Тепер можна перейти до інсталяції прошивки на пристрій. Для 
цього виконайте такі кроки: 

1. Розпакуйте вміст архіву на зовнішню microSD-карту або в 
кореневу папку внутрішньої пам’яті пристрою. 

2. Вимкніть електронну книгу PocketBook Pro, натиснувши на 
клавішу «Увімк./Вимк.». 

3. Увімкніть електронну книгу PocketBook Pro, натиснувши на 
клавішу «Увімк./Вимк.». 

4. Під час завантаження пристрою одночасно натисніть та 
утримуйте клавіші перегортання сторінок «Назад» та «Далі» 

http://www.pocketbook-int.com/


 

доти, поки на екрані не з’явиться повідомлення «Firmware 
update...» (Оновлення прошивки…); 

5. Увага! Виконуйте інструкції, що з’являються на екрані. 

Примітка: Пристрій може перезавантажуватися під час 
оновлення прошивки; 

6. Після появи повідомлення на екрані «Update is OK. Now please 
reset device» (Оновлення пройшло успішно. Перезапустіть 
пристрій) увімкніть пристрій – інсталяцію прошивки виконано. 

Примітка: Версію прошивки можна перевірити в розділі 
«Налаштування» ⇨ «Інформація про пристрій». 

Примітка: Якщо файл прошивки розташований у кореневій 
папці пристрою, то під час оновлення прошивки він має 
вищий пріоритет, ніж файл, розташований на SD-карті. 

Можливі помилки та методи їх усунення 

Повідомлення 
про помилку 

Можлива 
причина 

Метод усунення 

No update 
image found 

Файл 
SWUPDATE.BIN 
не знайдено на 
SD-карті. 

Спробуйте відформатувати 
SD-карту (попередньо 
зберігши всю інформацію на 
жорсткому диску) та 
запишіть файл оновлення 
прошивки на 
відформатовану карту. Якщо 
помилка повторюється, 
спробуйте виконати 
оновлення прошивки, 
використовуючи іншу SD-
карту. 

Update image 
is corrupted 

або Image is 

Файл 
SWUPDATE.BIN 
пошкоджено або 

Видаліть непотрібні файли 
з карти та спробуйте 
записати файл 



 

empty на SD-карті немає 
вільного місця.  

SWUPDATE.BIN знову. 
Завантажте прошивку ще 
раз із сайту за адресою: 
www.pocketbook-int.com. 
Якщо помилка 
повторюється, спробуйте 
виконати оновлення 
прошивки, використовуючи 
іншу SD-карту. 

File reading 
error 

 Помилка 
зчитування SD-
карти 

Спробуйте виконати 
оновлення прошивки, 
використовуючи іншу SD-
карту. 

Помилка: На 
пристрої 
інстальована 
інша версія 
прошивки. 

У внутрішній 
пам’яті міститься 
файл старої 
версії прошивки. 

Видаліть файл старої 
прошивки із кореневої папки 
внутрішньої пам’яті. 

Після 
перевірки версії 
прошивки 
пристрою 
виявилося, що 
версія 
залишилася 
старою. 

Одна з вимог 
програми 
інсталяції 
прошивки не була 
виконана. Див. 
крок 5. Інсталяцію 
прошивки  
припинено через 
тайм-аут. 

Виконайте інсталяцію 
прошивки ще раз, але при 
цьому чітко та вчасно 
виконуйте інструкції 
програми інсталяції. 
Наприклад, «Підключіть 
кабель живлення» та 
«Натисніть центральну 
кнопку» 
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